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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO. VERBA
CELETISTA.  AFASTAMENTO.  COMPROVANTE
DO  PAGAMENTO  NO  PERÍODO  LABORADO.
ÔNUS  DO  ENTE  PÚBLICO.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  373,  II,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  CONFIRMAÇÃO  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
PARTE  AUTORA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  O  vínculo  jurídico  entre  o  servidor  e  a
Administração,  deu-se de forma temporária,  isto é,
uma  contratação  de  excepcional  interesse  público,
sendo  tal  relação  prevista  no  art.  37,  IX,  da
Constituição  Federal,  submetendo  o  trabalhador  a
um regime especial,  mas, ainda assim, de natureza
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administrativa,  afastando,  portanto,  o  direito  ao
pagamento das verbas de índole celetista.

-  Restando  demonstrado,  por  meio  de  prova
satisfatória, a rescisão do contrato firmado entre as
partes, bem como o pagamento da época trabalhada,
não há que se falar em salários retidos a serem pagos
pelo ente municipal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls. 94/97, interposta  por
Moisés Quirino de Moura combatendo a decisão proferida pela Juíza de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, fls. 87/91, que julgou
improcedente o pedido manejado na Reclamação Trabalhista convertida em Ação de
Cobrança ajuizada contra o Município de Campina Grande, nos seguintes termos:

Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios de direito aplicáveis à espécie, com arrimo
no art.  269,  inciso  I,  do  CPC c.c  art.  39,  caput,  da
Constituição  Federal,  com  redação  anterior  à  EC
19/98, mantida a Medida Cautelar do STF ADIn 2135,
c.c  o  art.  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Em suas razões, o promovente interpôs APELAÇÃO,
alegando fazer jus ao pagamento dos salários retidos do ano de 2012, notadamente
dezembro,  décimo terceiro salário,  férias  com respectivo terço constitucional,  haja
vista  que  as  fichas  financeiras  acostadas  não  são  suficientes  a  comprovar  o
pagamento das verbas pleiteadas.  Pretende,  assim, ver provido seu reclamo, para
julgar procedente o pedido.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  Município  de
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Campina  Grande,  fls.  99/108,  sustentando  o  total  cumprimento  do  contrato  de
excepcional serviço publico celebrado com o apelante, para, ulteriormente, discorrer
sobre  a  possibilidade  da  Administração  Pública  anular  os  atos  tidos  por  ilegais,
inclusive os contratos administrativos. Pugna, então, pela manutenção da sentença.  

É o RELATÓRIO.

VOTO

Moisés Quirino de Moura  ajuizou a vertente  Ação
Ordinária de Cobrança em face do Município de Campina Grande, ao fundamento
de ter sido admitido pela Edilidade,  na qualidade de prestador de serviços,  para
exercer a função de estoquista, no período compreendido entre 1º de abril de 2009 a
10 de janeiro de 2013, ocasião em que foi exonerado, sem o percebimento das verbas
pertinentes aos salários do mês de dezembro de 2012, gratificação natalina, férias
acrescidas do terço constitucional e FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
do período laborado.

Acontece que ao proferir o julgamento da contenda,
a sentenciante declinou se cuidar de vínculo administrativo, afastando-se as verbas
de caráter celetista, máxime pelo adimplemento das verbas contratadas.

Pois bem. Analisando a documentação encartada aos
autos, fls. 09/20, verifico que o vínculo jurídico entre o servidor e a Administração,
deu-se de forma temporária, isto é, uma contratação de excepcional interesse público,
sendo  tal  relação  prevista  no  art.  37,  IX,  da  Constituição  Federal,  submetendo  o
trabalhador  a  um regime especial,  mas,  ainda assim,  de  natureza  administrativa,
afastando, portanto, a ocorrência de nulidade contratual e a percepção das verbas de
índole celetista, na hipótese, o pagamento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.

Para  ratificar  tal  posicionamento,  faz-se  mister
transcrever  a  cláusula  sexta  do contrato  ajustado entre  o  Município  de  Campina
Grande e Moisés Quirino de Moura, fl. 71, quando dispõe categoricamente que: “O
presente  contrato  não  gera  qualquer  vínculo  de  natureza  trabalhista  para  o
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contratado (a), objeto do presente contrato”. 

Prosseguindo no exame da matéria, tendo em vista a
demonstração do vínculo existente entre as partes e a comprovação da prestação de
serviços, no período acima compreendido, nos termos dos arts. 7º, VIII, e X, e 39, § 2º,
da Constituição Federal, competiria a Administração Pública municipal confirmar o
pagamento das aludidas verbas, e assim o fez, à luz do  art. 373, II, do Código de
Processo Civil, consoante às fls. 64/65.

Bem se sabe que as fichas financeiras têm conteúdo
probatório mitigado, haja vista serem lançamentos unilaterais de informações pela
edilidade. No entanto, quando instado a impugnar a documentação discriminada em
seu  nome,  o  autor,  que  também  deve  se  desincumbir  de  seu  ônus,  não  o  fez
adequadamente.

Digo isso, pois, além das preditas fichas financeiras,
o  Município  de  Campina  Grande  cuidou  de  anexar  os  contratos  excepcionais
convencionados, dando ao promovente apenas o direito de receber aquilo que fora
convencionado, e, a posteriori quitado, como bem ventilou a magistrada, fl. 89:

No  que  se  refere  ao  fato  de  ser  a  parte  autora
contratada  temporária,  não  lhe  afasta  o  direito  à
percepção  dos  salários  referentes  aos  dias,
efetivamente, trabalhados, bem assim ao 13º salário,
as férias integrais acrescidas do terço constitucional,
entretanto, segundo a ficha financeira acostada pela
Edilidade, demonstram que as verbas pleiteadas na
inicial  já  foram  pagas,  tendo  sido,  neste  ponto,
portanto, dada a devida quitação (…). 

Como disserta Vicente Greco Filho “A finalidade da
prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo, a prova não
tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática,
qual seja, convencer o juiz.” (In. Direito Processual Civil Brasileiro, 2º vol., 11ª ed.,
Saraiva, p. 194). 
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Logo,  convencida  pelas  provas  que  houvera  a
quitação, irretocável a sentença de improcedência do pedido.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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